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Kevätkaudella saimme pandemiarajoitusten helpotettua tämän vuoden toiminnan 
hyvin käyntiin. Maaliskuun jäsenillassa tutustuimme Suojeluskunta- ja lottamuseoon 
sekä saimme vieraaksemme Suomen Lottaperinneliiton puheenjohtaja Maija 
Fredriksonin, joka kertoi liiton strategiatyöstä. Lottaperinneliiton strategiatyö pohjaa 
siihen, että nostamme ympäri Suomea esiin ne lottien toimintamallit, joita voidaan 
sujuvasti soveltaa nykyhetkeen.  

Huhtikuun jäsenillassa tapasimmekin 72 h varautumiskoulutuksen merkeissä. 
Toukokuussa oli vuorossa Lottien kirkkopyhä ja kirkkokahvit Tampereen 
tuomiokirkossa. Esittelimme yhdistyksen toimintaa myös laajemmalle yleisölle 
omalla pisteellämme Ideaparkin Maanpuolustustapahtumassa huhtikuussa, ja 
osallistuimme kevään maanpuolustushenkisten merkkipäivien juhlallisuuksiin 
perinteisesti lippupartioidemme voimin.  

Tampereella toukokuun lopulla kokoontuneet 15 pirkanmaalaista maanpuolustus- ja 
perinnejärjestöä ovat perustaneet Sotien 1939–1945 Pirkanmaan 
Perinneyhdistyksen. Edustin yhdistystämme Pirkanmaan 
Veteraaniperinneyhdistyksen perustamiskokouksessa 23.5. Olemme siis 
yhdistyksenä Sotien 1939–1945 Pirkanmaan Perinneyhdistyksen yksi 
perustajajäsenistä. 

Pidin myös esitelmän lottien historiasta ja 
perinneyhdistyksemme toiminnasta 
Peurankallion lähitorilla. Yhdistyksemme 
innostavan kevätkauden jälkeen on aika 
kääntää katse kohti syksyn toimintaa. 

Tästä kirjeestä löytyy tietoa Pirkanmaan 
Lottaperinteen syyskauden monipuolisesta 
tapahtumatarjonnasta. Lotille ja pikkulotille on 
syksyllä tarjolla kaksi kuntoutusta, joihin ehtii 
vielä mukaan! 

Naisten maanpuolustustahto ja into isänmaan 
asialle on voimistunut entisestään tämän 
vuoden raskaiden uutisten myötä. Haluamme 
kantaa vastuuta vapaasta isänmaasta, kuten 
äitimme ja isoäitimmekin aikoinaan tahtoivat. 

Sotien 1939–1945 Pirkanmaan  
Perinneyhdistys ry:n (PERY) 
perustamiskokouksessa yhdistyksen 
perustamiskirjaan  
kirjoitti yhdistyksen puolesta nimensä  
puheenjohtaja Sofia Vikman.  
Kuva: Raimo Ojala. 



Hyvää syksyä toivottaen 
puheenjohtaja Sofia Vikman, Pirkanmaan Lottaperinne ry 
040 568 3777, sofia.vikman@eduskunta.fi  

Varalan virkistyskurssi 19.-21.8.2022 

Lotille ja pikkulotille suunnattu henkisen ja fyysisen vireyden kurssi järjestetään 

Varalan urheiluopistolla pe-su 19.-21.8.2022. 

Kurssin rahoittaa Lotta Svärd Säätiö, ja se on osallistujille maksuton. 

Kurssi alkaa perjantaina klo 13 lounaalla ja päättyy sunnuntaina klo 14 lipun 
laskuun. Majoittuminen 2 hengen huoneissa. Kurssi sopii myös liikuntarajoitteisille, 
mutta muuten omatoimisille. 

Vielä ehdit ilmoittautua tai vahvistaa osallistumisesi Inkeri Haarla-Kettuselle  
puh. 050 567 8165. 

Viola-kodin avokuntoutus: 
Lottien ja pikkulottien avokuntoutus toteutetaan Viola-kodilla 8 peräkkäisenä 
maanantaina lokakuulta alkaen. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Inkeri Haarla-Kettunen 050 567 8165. 
                      

Su 21.8. klo 9, Varalan urheiluopisto (Varalankatu 36, Tampere): 
Kuntoutusryhmän kanssa yhteinen lipunnosto ja aamuhartaus sekä Varalan esittely. 
 
Ma 19.9. klo 17 Jäsenilta, Viola-koti (Juhlatalonkatu 4, Tampere), Esitelmä Mirja 
Turunen: Kenttäposti oli Suomen armeijan salainen ase – jälkipolville kirjeet avaavat 
sota-ajan arjen.  
 
Ti 4.10. klo 17 Lottaperinteiden päivä, Viola-koti (Juhlatalonkatu 4, Tampere) 
 
Ma 21.11. Yhdistyksen vuosikokous klo 16 ja jäsenilta klo 17, Viola-koti 
(Juhlatalonkatu 4, Tampere) 
 
Pe 16.12. klo 13 Puurojuhla. Näsinsali (Näsilinnankatu 26, Tampere) 
 

Pe-La 7.–8.10. KOKONAISTURVALLISUUS-MESSUT, Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus.  
Pirkanmaan Lottaperinne esittäytyy omalla messupisteellä. Kokonaisturvallisuus 



koskettaa meitä jokaista, se on paljon enemmän kuin puolustusvoimat. 
Kokonaisturvallisuus on kotivaraa, kyberturvallisuutta, henkistä kriisinkestävyyttä ja 
varautumista. Kokonaisturvallisuus on kaikkea arjen turvallisuudesta 
maanpuolustukseen. Ota yhteyttä Sofia Vikmaniin sofia.vikman@eduskunta.fi, jos 
voit tulla päivystysvuoroon yhdistyksen messupisteelle. Samalla on mahdollisuus 
tutustua messuihin. 
 

 
13.10. YH-päivän maanpuolustusjuhla klo 18 Kalevan lukiossa, (Salhojankatu 33, 
Tampere).  
 
6.12. itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Tampereella, yhdistyksen lippupartio osallistuu 
tapahtumaan tuttuun tapaan Kalevankankaan lippulinnassa sankariristillä sekä 
kansalaisjärjestöjen marssilla.  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampereen lotat muonittamassa vuonna 1933. 

Kuva: Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon kokoelma. 
 

Vierailkaa myös yhdistyksen verkkosivustolla, jonka löydätte osoitteesta 
www.lottapirkanmaa.lottaliitto.fi. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivu, jonka 
löydätte osoitteella @pirkanmaanlottaperinne. Ottakaa sivu seurantaan ja käykää 
tykkäämässä päivityksistä! Facebook päivityksiä voitte seurata myös 
verkkosivustolla olevan FB-syötteen kautta. 



 
KOKOUSKUTSU 
Pirkanmaan Lottaperinne ry 
 

Vuosikokous 21.11.2022 klo 16 
Viola-koti, Juhlatalonkatu 4, Tampere                                       
 

 

ESITYSLISTA 

 

 

1 § Kokouksen avaus 

 

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä 
ääntenlaskijoiden valinta 

 
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4 §  Kokouksen työjärjestys 
 
5 § Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja 

toiminnantarkastajan lausunto 
 
6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelle 

2021 
 
7 § Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2023 
 
8 § Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2023 
 
9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
 
10 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
 
11 § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
 
12 § Muut asiat 
 
13 § Kokouksen päättäminen 
 
 
 

 


